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รายงานผลการด าเนินงานแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ 4 รุ่น 
200 คน 

200,000 มีนาคม-กันยายน 
2563 

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 
สถานะ : ด าเนินการ 50% 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดท าแผน
อาหารปลอดภัยและมีทักษะในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหาร  

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้และทักษะในการใช้ชดุการ
ตรวจ 

80 124,000 พฤศจิกายน 
2563 

สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
สถานะ : อยู่ระหว่างรอ
สถานการณโ์ควิท 

3 โครงการ อสม.ร่วมใจสร้างสขุภาวะประชาชน
จังหวัดอ่างทอง 

จ านวนเจ้าหนา้ที่ อสม.ที่ผา่นการ
อบรม 

1,931 คน 715,867 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 50 % 

4 กิจกรรมรณรงค์ คลองสะอาด  
“ใจเติมใจ” ในพื้นที่โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

จ านวนบุคลากร เครือข่าย ทสม. 
เยาวชน อปท. เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนมีความรู้ด้านสิง่แวดล้อม
เกี่ยวกบัการคัดแยกขยะ และสามารถ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าอย่างง่าย 

160 คน 32,049 สิงหาคม 2563 สนง.ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

5 โครงการเข้าใจธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ านวนสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรที่
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
และสามารถขยายผลเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
75 แห่ง 
จ านวน 645 คน 

งบฯ อบจ. มกราคม- 
กันยายน 2563 

สนง.สหกรณ์จังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน            
ฝ่ายปกครองในการสอบสวนความผิดอาญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พนักงานฝ่ายปกครองที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญา 

66 คน 250,000 สิงหาคม-
กันยายน 
2563 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
อย. 

2 ผลิตภัณฑ์ 6,000 กรกฎาคม 
2563 

สนง.สหกรณ์จังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8 โครงการขยายผล และสรา้งการรับรู้ โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้เรื่องต่าง ๆ ไปต่อยอดอาชีพ
เป็นวิทยากรอบรมขยายผลใน
หน่วยงานของตนเอง เป็นแกนน า
ให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่จิตอาสาได้อย่างมปีระสิทธิผล 
สามารถเป็นครู และผูช้่วยครูให้กับ
จิตอาสาในพื้นที่  

3,000  พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2563 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อ่างทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

5 50,000 ตุลาคม 2562 
-พฤษภาคม 
2563 

สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด 
สถานะ : ด าเนินโครงการแล้ว 
40 % 

10 โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหาร
และข้าราชการในจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานให้รองรับ
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และระบบราชการ 4.0 

ผู้บริหารและข้าราชการในจังหวดั
อ่างทองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

180 172,700 พฤศจิกายน 
2563 

ส านักงานจงัหวัด 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

11  โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งหรือย้าย
มารับราชการในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนข้าราชการบรรจุใหม่ 
ที่เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร 

130 คน 648,830 มิถุนายน 
2563 

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
สถานะ : ด าเนินการได้ 50% 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

จ านวนข้าราชการที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

140 คน 41,000 พฤษภาคม-
กันยายน 
2563 

สนง.คลังจังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

13 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจังหวัดอ่างทอง 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ลงในเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง 

150 คน 10,000 สิงหาคม-
กันยายน 
2563 

ส านักงานจังหวัด 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการใช้ระบบข้อมูลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนมีความรู้และเกิดการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้ระบบข้อมูลเพื่อ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

50 33,300 พฤษภาคม 
2563 

สนง.พฒันาชุมชนจังหวัด 

สถานะ : ยกเลิก 

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

จ านวนเจ้าหน้าที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

52 คน 31,200 ตุลาคม 2562 
- กันยายน 
2563 

สนง.เกษตรจังหวัด 
สถานะ : ด าเนินโครงการแล้ว 
40 % 

16 โครงการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ไดร้ับการพัฒนา 

100 38,250 กรกฎาคม 
2563 

สนง.ที่ดินจังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

17 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการส่งเสริม 
ให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

จ านวนข้าราชการและผู้แทน
สหกรณ์มีความเข้าใจและ
สามารถน าหลักธรรมาภิบาล 

19 คน 4,000 เมษายน 2563 สนง.สหกรณ์จังหวัด 
สถานะ : ยกเลิก 

 
* โครงการส่วนใหญ่ ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน มากกว่า 50 คน 


